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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στα χέρια της η Επιτροπή Εποπτείας, η ζήτηση είναι αυξημένη 
από επιχειρήσεις που είναι υπερδανεισμένες και οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι θα βρεθούν σύντομα 
στο «κόκκινο», καθώς και από ιδιώτες που δεν πληρούν τα πιστοληπτικά κριτήρια.

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μ ειώ θηκε η  ζήχηοη για δάνεια  
από ιδιώτες - επ ιχειρήσεις
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ

Η μείωση της ζήτησης για δάνεια από υποψήφιους δανειολήπτες ιδιώτες και επιχειρήσεις που πληρούν τα πιστοληπτικά κριτήρια, ήταν ένας αστάθμητος παράγοντας για την κυβέρνηση που αγωνιά να διοχετεύσει τα κεφάλαια των 28 δισ. ευρώ στην οικονομία, ώστε να τονωθούν με ρευστότητα οι αγορές.Αυτό συζητήθηκε χθες, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εποπτείας, υπό τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου, με τη συμμετοχή του Δ ιο ικητή της ΤτΕ κ. Γιώργου Προβόπουλο.Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μεταφερθούν και μάλιστα σύντομα, τα κε- φάλαιάτου πακέτου των 28 δισ. ευρώ μέσω φτηνών δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν τις χρηματοδοτήσεις τους προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί υποχρέωσή τους που απορρέει από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο αλλά και γιατί αυτό είναι τελικά και προς το δικό τους όφελος», είπε ο κ. Παπαθανασίου. Ωστόσο τα στοιχεία αναδεικνύουντην εξής αντίφαση: η ζήτηση είναι αυξημένη από επιχειρήσεις που είναι υπερδανεισμένες και οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι θα βρεθούν σύντομα στο «κόκκινο», καθώς και από ιδιώτες που δεν πληρούν τα πιστοληπτικά κριτήρια. Αντίθετα, υπό το βάρος και την αβεβαιότητα της κρίσης, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που έχουν υπάρξει πιο συντηρηπκοί στο παρελθόν προσδοκούν στο «νοικοκύ- ρεμα» των υποχρεώσεών τους και προχωρούν σε εξόφληση των δανείων τους.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ »  Ο  διοικητής της ΤτΕ, κ. Γ. Προβόπουλος είχε στη διάθεσή του όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις αιτήσεις για νέα δάνεια, αλλά και εκείνα που αποδεικνύουν το σύνολο των αποπληρωμών των καταναλωτικών και στεγαστικών, κυρίως, δανείων, από τη χθεσινή συνάντησή του με το προεδρείο της Ε λληνικής Ενωσης Τραπεζών.Ο ι τραπεζίτες είχαν επισημάνει στην ελληνική εποπτική αρχή τους κινδύνους που εγκυμονούν σε περίπτωση χαλάρωσης των πιστοληπτικών κριτηρίων για τη χο 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (πρώτο σκέλος) 
Ποσά σε εκατ. Ευρώ (9/3/2009)

Εθνική 350,00 350 Μακρίδης ΑλέξανδροςAlpha Bank 1.000,00 500 1.138 2.638 Μέργος ΓεώργιοςΠειραιώς 370,00 865 1.235 Χιώτης ΓεώργιοςEurobank 950,13 500 1.025 2.475 Δαμιανός ΔαμιανόςΑγροτική 675,00 807 1.482 Αμπατζής ΕυριπίδηςΓενική 158 158Αττικής 100,20 200 300 Ρίζος ΓεώργιοςMartin Εγνατία -Επενδυτική -Ασπίς -Πανελλήνια 28,30 28 Παναγιωτόπουλος ΒασίληςF.B.B. 60 60Aegean Baltic -Proton 80,00 80 Μαύρος ΣταμάτηςMillenium 98 98Probank 88 88Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 225,00 225 Ανδρουλιδάκης Αγγελος
Εμπορικές Τράπεζες 3.778,63 1.000 4.439 9.218

Εγκεκριμένο Ποσοστό 75,57% 6,67% 55,49% 32,92%
Συνεταιριστικές Τράπεζες |Η υπαγωγή στο πρώτο (1) και δεύτερο μέτρο (2) επιτρέπει τον ορισμό εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος

»  «Οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν τις χρηματοδοτήσεις τους, όχι μόνο γιατί αυτό απο
τελεί υποχρέωσή τους που απορρέει από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο αλλά και γιατί 
αυτό είναι τελικά και προς το δικό τους όφελος», δήλωσε ο Γ. Παπαθανασίου.ρήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και ιδιαίτερα το ενδεχόμενο αύξησης τω Ίίσφαλειών.Ο  υποι,κ γός Οικονομίας κ. Παπαθανασίου επισήμανε για ακόμη μια φορά προς

τους εκπροσώπους του ελληνικού δημοσίου ότι πρέπει να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούν οι τράπεζες ρευστότητα που δημιουργείται με βάι ο σχέδιο.«Στόχος είναι να διασφαλισθεί ότι όλη

η ρευστότητα που δημιουργείται θα κατευ- θυνθεί για τη χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προς όφελος τελικά της οικονομίας και όλων των πολιτών» τονίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.Από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ικανοπ οιημένο με τη ροή κεφαλαίων του πακέτου στήριξης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Από το πρώτο σκέλος της κεφαλαιακής επάρκειας, οι τράπεζες έχουν απορροφήσει το 75,57%. Σ ε αυτό το σκέλος υπενθυμίζεται όπ έχει δοθεί παράταση έως τις 19 Μάΐου, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, προκειμένου να αντληθούν επιπλέον κεφάλαια σε περίπτωση που πα- ραστεί ανάγκη. Στο δεύτερο σκέλος των 15 δισ. έχει απορροφηθεί μόλις το 6,67% και στο τρίτο των 8 δισ. ευρώ, το 55,49%, από το οποίο θα διοχετευθούν κεφάλαια κυρίως στις Μ ικρομεσαίες Επιχειρήσεις και θα δοθούν στεγαστικά δάνεια σε ιδιώτες.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Η ραγδαία αποδυνάμωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και το «πάγωμα» στην αγορά κατοικίας επιβραδύνουν 

τον ρυθμό ανάπτυξης που διαμορφώθηκε στο 2,9% πέρσι, από 4% το 2007. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2008 επιβρα
δύνθηκε στο 2,4%, από 2,7% στο τρίτο, και αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση στο πρώτο τρίμηνο του 2009.

Σ Υ Ρ Ρ ΙΚ Ν Ω Σ Η  ΤΟ Υ  Ρ Υ Θ Μ Ο Υ  Α Υ Ξ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ

Πτώση 11,4%  
στις επενδύσεις 
το 2008
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ ημαντική κάμψη παρουσιάζει η οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της αποδυνάμωσης της κατανάλωσης, που αυξήθηκε μόνον κατά 2,4% πέρσι την ώρα που οι επενδύσεις σημείωναν «βουτιά» καταγράφοντας μείωση 11,4%.Ο  ρυθμός ανάπτυξης, από 4% το 2007, υποχώρησε πέρσι στο 2,9%, χαμηλότερα δηλαδή του 3% που προέβλεπε το υπουργείο Οικονομίας.Υποχώρηση καταγράφηκε και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους με τον ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 2,4%, από 2,7% στο τρίτο τρίμηνο και αντί 2,6% που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις. Σ ε τριμηνιαία βάση το Α Ε Π  αυξήθηκε μόνον 0,3% τη χαμηλότερη δηλαδή αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2005.Την ίδια ώρα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, στο τέταρτο προκύπτει μείωση των αμοιβών σε σταθερές τιμές καθώς σετρέχουσες οι αμοιβές αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6%.Αναλυτές χαρακτηρίζουν ανησυχητικές τις ενδείξεις και θεωρούν πως η οικονομία «φλερτάρει» πλέον ανοικτά με το ενδεχόμενο της ύφεσης, ενώ στο υπουργείο Οικονομίας αναμένουν περαιτέρω επιβράδυνση στο πρώτο τρίμηνο του έτους χωρίς όμως, στην παρούσα φάση, να εκτιμούν πως αυτή θα είναι απότομη.

γραφο» των Βρυξελλών για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% έως το τέλος του 2010. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευ. Αντώναρος ερωτηθείς για αν οι δεσμεύσεις του υπουργού Οικονομίας για τη μη αύξηση Φ ΠΑ και την επιβολή νέων φόρων ισχύουν έως τον Ιούνιο ή έως το τέλος του έτους απέφυγε να δεσμευτεί. «Το σχέδιο που έχουμε μπορεί να μας οδηγήσει σε διέξοδο. Επειδή όμως οι επιπτώσεις της κρίσης κάθε μέρα αλλάζουν επικαιροποιείται και το σχέδιο. Βασικό εργαλείο μας είναι η μείωση των δαπανών» περιορίστηκε να ε- πισημάνει.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΥΕ© Η κατανάλωση, που αποτελεί άνω του 70% του ελληνικού Α Ε Π , αυξήθηκε μόλις κατά 1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2008, από 3,1% στο πρώτο και αντί του 4% που σημειωνόταν στο πρώτο τρίμηνο του 2007. Η  κατανάλωση των νοικοκυριών σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση στο 0,9% στο τελευταίο τρίμηνο του 2008, όταν στο πρώτο τρίμηνο του 2007 «έτρεχε» με ρυθμό 3,4%. Στο σύνολο του 2008 η τελική καταναλωηκή δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το 2007 με τη δαπάνη των νοικοκυριών να αυξάνεται κατά 2,2%.Το 2007 σε ετήσια βάση η τελική κατα-
Καθίζηση 29,2% των
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2007

Ιο
τη ίιι.

20
2

τ ο

07
ο
III.

2007
3ο

τ η ίιι.

2007
4ο

τη ίιι

2008
Ιο

τ η ΰ ι

20
2

τ ο

08
ο
ίιι.

2008
3ο

τη ίιι.

2008
4ο

τη ίιι.

Ακαθάριστο Εγχώριο ■ : •
Προϊόν σε αγοραίες 4,6 4,0 4,1 3,5 3,2 3,4 2,7 2,4
τιμές %

' Προσέγγιση δαπάνης

Τελική καταναλωτική 
δαπάνη % 4,0 4,0 3,7 3,8 3,1 3,3 2,2 1,0
Νοικοκυριών 
και ΜΚ1ΕΝ 3,4 3,4 2,7 2,7 3,2 3,2 1,6 0,9
Γενικής Κυβέρνησης 6,9 6,9 8,3 8,6 2,7 3,9 4,8 1,4
Ακαθάριστος V
σχηματισμός 9,4 8,4 4,6 -2,2 -10,0 -14,0 -16,4 -5,3
παγίου κεφαλαίου %

Εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών % 1,3 3,1 3,7 4,3 7,5 2,4 0,8 Τ,6
Εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών % 10,4 4,2 8,4 4,1 2,1 -5,1 -9,5 -5,2(Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Σε σταθερές τιμές 2000) Ποσοστιαία μεταβολή σε ετήσια βάση

ναλωτική δαπάνη είχε αυξηθεί κατά 3,9% και η δαπάνη των νοικοκυριών κατά 3%.© Ο ι επενδύσεις σημείωσαν «βουτιά» υποχωρώντας κατά 11,4%, το 2008 αντί αύξησης 5% το 2007.Σγο τέταρτο τρίμηνο οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 5,3% εξαιτίας της πτώσης 19,9% στις επενδύσεις σε κατοικίες και της μείωσης άνω του 30% στον εξοπλισμό μεταφορών. Ο ι επενδύσεις στις υπόλοιπες κατασκευές αυξήθηκαν κατά 24,8%.© Ο ι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,4% το 2008, αντί αύξησης 6,8% το 2007. Στο τέταρτο τρίμηνο υποχώρησαν 5,2%.© Ο ι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3% το 2008, αντί αύξησης 3,1% το 2007. Στο τέταρτο τρίμηνο υποχώρησαν 1,6%.
εισαγωγών και 20,9% των εξαγωγών

ΜΕΤΡΑ >ί Εξαιτίας της διεθνούς κρίσης οι τράπεζες ακολουθούν περιορισπκή πολιτική σης πιστώσεις, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώνονται οι συνθήκες στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να βάζουν φρένο στις δαπάνες τους. Την ίδια ώρα έχει «παγώσει» η οικοδομική δραστηριότητα με επίκεντρο την αγορά κατοικιών, που αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια βασικό πυλώνα της ανάπτυξης. Παράλληλα σημανηκό πλήγμα αναμένεται να δεχθεί φέτος ο τουρισμός, παράγοντας που εξελίσσεται σε «κλειδί» για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ.Στο διαρκώς επιδεινούμενο αυτό περιβάλλον η κυβέρνηση διατηρεί ανουαό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων σκληρών μέτρων, και φορολογικών, μετά το «τελεσί

Ο  Αιτίες για την πτώση ρεκόρ 
το φρένο στην εγχώρια 
κατανάλωση και στη ζήτηση 
για ελληνικά προϊόντα 
από το εξωτερικόΑκρω ς ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Στατιστική Υπηρεσία τα οποία δείχνουν πτώσεις ρεκόρ στις εξαγωγές και τις εισαγωγές τον πρώτο μήνα του 2009. Ο ι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 29,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ κά- 087*- πτώση σημείωσαν και οι εξαγωγές υπ. σρώντας κατά 20,9% σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας το φρενάρισμα

της εγχώριας κατανάλωσης και την υποχώρηση της ζήτησης για ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα από ττς αγορές του εξωτερικού.© Η αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 3,29 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, από 4,6 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα σημειώνοντας πτώση 29,2%.Η αξία των εισαγωγών από τις χώ ρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης μειώθηκε κατά 41,8%, και διαμορφώθηκε σε 1,25 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας και την πτώση των τιμών στα καύσιμα. Την ίδια όμως ώρα οι εισαγωγές από την Ε .Ε . μειώθηκαν 18,2% και διαμορφώθηκαν σε 2,03 δι υρώ, από 2,48 δισ. ευρώ τον Ιανουακ .σ του 2008.© Α ν  και οι εξαγωγές ποτέ δεν αποτε

λούσαν το δυνατό σημείο της ελληνικής οικονομίας η διεθνής κρίση επιδεινώ νει την κατάσταση, εξανεμίζοντας ττς όποιες ωφέλειες είχε αποκομίσει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Ο ι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν μόλις σε 955,6 εκατ. ευρώ, από 1,2 δισ. ευρώ τον περσινό Ιανουάριο σημειώνοντας μεγάλη πτώση 20,9%.Ο ι εξαγωγές προς τις αγορές της Ε .Ε ., το βασικό προορισμό των ελληνικώ ν εξαγόμενων προϊόντων, διαμορφώθηκαν σε 628,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 22,6%. Ο ι εξαγωγές προς τις χώρες εκτός της Ε .Ε . διαμορφώθηκαν μόλις σε 327 εκατ. ευρώ, από 396 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2008 σημειώνοντας υποχώρηση 17,4%.


